ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)
I. ZMLUVNÉ STRANY
I.1

Objednávateľ:
Názov:
Obec Tehla, obecný úrad
Adresa:
935 35 Tehla č.88
Zastúpený:
Ing. Ivan Žigrai - starosta
Osoba zodpovedná za veci technické:
Obchodný register:
IČO:
00587613
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Prima banka a.s.
Číslo účtu:
SK18 5600 0000 0022 2901 0003
Telefón:
036/6398006, 0911 967 142
E-mail:
obectehla@stonline.sk

I.2

Zhotoviteľ:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
Obchodný register:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Telefón:
E-mail:

EKM NITRA, s.r.o.
Korytovská cesta 1, 951 41 Lužianky
Ing. Jan Kašparovský
Obchodný register OS Nitra,
Odd.: Sro, vložke č. 18054/N
36 356 590
SK2022175969
Prima banka
SK67 5600 0000 0008 7295 3001
0905 777 972
ekmnitra@centrum.sk
Čl. I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prekládka NN vedenia na futbalovom ihrisku v Tehle.
2. Prekládka vedenia zahŕňa všetky práce súvisiace s jej výkonom, t.j. demontáž
existujúceho vedenia, materiál, zemné práce, revízna správa a všetky ostatné práce
s prekládkou súvisiace.
Čl. II
Čas plnenia
1. Plnenie predmetu zmluvy začína dňom podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými
stranami.
2. Zahájenie prác a odovzdanie staveniska zhotoviteľovi je 1.8.2018.
3. Ukončenie prác a odovzdanie diela je do 10.8.2018.

Čl. III
Cena diela
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v súlade s cenovou ponukou vo
verejnom obstarávaní.
2. Cena za zhotovenie diela je 4 164,60 €, slovom: Štyritisícstošesťdesiatštyri eur,
šesťdesiat centov.
3. Podkladom pre zostavenie ceny je ponuka zhotoviteľa – príloha č.1.
Čl. IV
Platobné podmienky
1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej
zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ vystaví a odošle faktúru objednávateľovi do 8 dní po odovzdaní diela.
3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.
Čl.V
Odovzdanie a prebratie diela
1. Hotové dielo je odovzdané objednávateľovi
podpísaného oboma zmluvnými stranami.

na základe preberacieho protokolu

Čl. VI
Záručná doba – zodpovednosť za nedostatky
1. Záručná doba na celé dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá
zhotoviteľ iba vtedy, keď boli spôsobené porušením jeho povinností.
Čl.VII
Ostatné ustanovenia
1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a za poriadok na
stavenisku.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti v rozsahu tejto zmluvy
a zhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Za prebytočný demontovaný materiál zodpovedá obec.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 – výkaz výmer s celkovou cenou za
zhotovenie diela.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.
4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne a na znak vôle byť ňou viazaní ju vlastnoručne
podpisujú.
6. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia touto zmluvou, v otázkach v nej
neupravených sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

V Tehle, dňa 1.8.2018

V Tehle, dňa 1.8.2018

...........................................................
za zhotoviteľa
Ing. Jan Kašparovský
konateľ
EKM NITRA s.r.o.

.............................................................
za objednávateľa
Ing. Ivan Žigrai
starosta obce

